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Fişă de proiect 
 
 

 
Titlul Proiectului: „Monitorizarea aplicării prevederilor cadrului legislativ în materie de 
desegregare şcolară” 
 
Implementator: Centrul Romilor pentru IntervenŃie Socială şi Studii – Romani CRISS 
  
FinanŃator: UNICEF 
 
Durata proiectului: 10 luni 
 
Scopul proiectului: Combaterea segregării şcolare în 5 judeŃe din România – Sălaj, Dolj, 
Iaşi, Braşov, ConstanŃa. 

 
 Beneficiari:  
 
Beneficiari direcŃi: 

- elevii romi care învaŃă în şcolile segregate din cele cinci judeŃe 
- elevii neromi care învaŃă în şcolile segregate din cele cinci judeŃe 
- Inspectoratele Şcolare JudeŃene 
Beneficiari indirecŃi: 
- parinŃii elevilor romi  
- parinŃii elevilor neromi  
- comunităŃile de romi din cele cinci judeŃe 
- InstituŃiile locale şi centrale 
- OrganizaŃiile neguvernamentale ale romilor 
 
 
Obiective 
 
1. Monitorizarea aplicării prevederilor cadrului legislativ în materie de desegregare şcolară 

(Ordinul 1540/19.07.2007 privind interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi 
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aprobarea Metodologiei pentru prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor 
romi), în ceea ce priveşte formarea colectivelor mixte de elevi la nivelul claselor a I-a si a 
V-a, în cadrul şcolilor din 5 judete ale tarii 

2. Dezvoltarea unui instrument de monitorizare a cazurilor de segregare şcolară  
3. AcŃiuni legale de sancŃionare pentru un număr de 10 cazuri de segregare şcolară, 

documentate la nivel naŃional pe parcursul derulării proiectului  
4. Realizarea unui raport privind implementarea cadrului legislativ în materie de segregare 

şcolară   
 
 
ActivităŃi în cadrul proiectului: 
 
 

� Realizarea ghidurilor de interviu 
� Sesiune de instruire pentru persoanele care vor face parte din echipele de monitorizare 
� Monitorizarea constituirii colectivelor mixte 
� Centralizarea şi analiza datelor culese de echipa de monitorizare 
� Realizarea ghidului de monitorizare a cazurilor de segregare şcolară 
� Publicarea ghidului 
� Deplasări de monitorizare a cazurilor de segregare şcolara realizate de Romani CRISS 
� Sesizări depuse la CNCD în cazurile de segregare 
� IniŃierea unor procese de litigare strategică 
� Realizarea raportului privind implementarea cadrului legislativ în materie de segregare 

şcolară   
� Elaborarea raportului narativ şi financiar final 

 
 
 
Date de contact: Magda Matache- Coordonator proiect- magda@romanicriss.org 
  
 
 


